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JAN'GO: Um homem
coletividade

,

'a serviço
jaraguàense

"

da

renovação dos médotos com que se propõe condu-
zir a coisa pública. ,-

'
.

,
'

Servindo em diferentes oportunidades os
interesses das coletividàde com ci lisura que lhe
é peculiar,' têm graças a sua' condutd amizades
em todas as áreas políticas, projetando-se daí o
seu nome como grande cantidato, umfl esperança
do povo que ,o vai eleger, na certeza de que sob
sua orietação novos dias estão reservados ao

Município, em que a. administração pública
acompanhará o progresso da indústria, do co·'
mércio e da, lavoura dos grandes municípios da
comunidade cafarinense.

Orgão de rrrafor penetração no interior do nordeste catarinense

Ano XL

G'i n ás i O "Divina
Providência"

Grande Festa Popular
Nos próximos dias 11

e 12, do corrente mês te
rão lugar os festejos co- '

memorativos do 41°, ano
'

de fundação deste tradi
cional estabelecimento'
de ensino.

,

A direção do estabeleci
mento, pela Rev. Irmã
L11Ôgeria "Thauren, cor
pos discente e docente,
bem, como em 'colabora-

Crise ,no PSD,' de Convenção Udenista em J o in, i II e Boris Pasternak ���anr:�a�8Ae�:��e��g:
, '

grama comemorativo, a

Ja'ra'qua' l' Em data de hoje, pelas] Justiça de Santa Catari- Dia 30 de maio morreu que nenhum jaraguaense
�O horas, no Palácio dos na, nome que reune a em sua residência o deveriam faltar com. o
Esportes, realízar-se-ä a maior parcela de símpa- escritor russo, B o r i s seu comparecimento,Cada vez mais ínsís- demandam 2/3 de pre- Convenção Municipal da tias do eleitorado de Basternar, que o mundo prestigiando a magnificatentes 'sãe as noticias sença de vereadores. UDN Joinvillense, oca- progressista Município ocidental veio a conhecer festa, popular, que viza

que circulam na cidade Segundo se recorda, dois sião em que a agremía- do Norte Oatarínense. A com a divulgação de sua angariar fundos destina
de que o PSD de Jara- vereadores efetivos re- ção partidária escolherá convenção que promete novela "Dr. Givago" e, dos ao mobiliário dos
guá do Sul se acha 8 quereram e obtiveram o seu candidato para revestír-se do maior brio que se converteu em Pre- gabinetes de fisica é
beira de séria crise, que lícença por 90 dias e, concorrer às eleíçôes ao lhantísmo, será presidida mio Nobel de Ltteratura. quimica.poderá comprometer a em seus lugares foram

cargo de Prefeito, em � pelo Presidente Nacional _

ativa participação dessa convocados os respectí- de outubro próximo. da UDN,. sr. Magalhães D d f PRagremiação politica no vos suplentes, que síste- Dentre os candidatos de Pinto e a Ala tambem eputa O a irma queembate sucessório a se maticamente comunicam reais qualidades para tão estarão presentes as mais
realizar no día 3 de ou-o seu impedimento, já destacado pôsto da ad- altas figuras do partido, escolheu' o melhor · J aA.n I·otubro. Segundo noticias tendo sido convocados ministração municipal do entre eles se destacando •

vinc�ladas, novos ,lideres todos os suplentes, me- vizinho Município figura os' senadores I r i neu
estanam se projetando nos o último, ou, seja o

o nome do ilustre homem Bornhausen e Padre Be- "Depois de examinar todos, o PR chegou
no partido, dando mar-, 140. que é o sr. Alf�edo público, Dr. Paulo Kon- nedito Calazans, deputa. à conclusão de que o sr. Iânio Quadros é o
g�m a que a unidade s.e Carlos Ha��mann. DIz-se der Bornhausen, ex-Sé- dos José Aparecido e melhor oandidato à Presidência da Republica.visse ameaçada pela dl-, à boca miúda que, �ão .eretärío do Interior e Abreu Sodré, "Jânio é um homem público por excelência,versídade de mandos, obstante a Insístên-

_

provoóando insatisfação eía do presidente daque- I um predestinado para acabar com êsse estado
dentre quantos se acham Ie partido para que os ASSOe. DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A de coisas que aí está e que, há muitos anos,
à testa do Diretório Mu- suplentes assumam os MATERNIDADE DE JARAGUA DO SUL desgraça e vilipendia o pais".nicipal. Cogita-se em cargos de vereadores

E- t d I
-

f f ita td t t Acradäve! uotlcía vem mentes obras do prédio s as ec araçoes oram er s, on em, na.determínados grupos, a vagos, ou ros, por raz .,

bl
.

I lid d PR d d W lddestituição da atual mêsa da cortina, recomendam de chegar 80S asaocía- da Av. Getulio Vargas, Assem éia, pe o 1 er o , eputa o a yr
diretora, na' convenção a o contrário, como medida dos da entidade, da Iíbe. nesta cidade, onde se Medeiros, comentando o resultado da Conven-
realízar-sa próxímarnen- enfraquecedora do atual ração de 50% da sub- instalará o Pôsto de ção Naoional do Partido Republicano que.

te, o que poderá redun- presidente e, assi.m .esti- venção do exercício de Puericultura. homologou a .oandídatura do ex-governador de
dar em conflitos, nota- mular a sua SUbStItUIÇão, 1959, pelo Departamento «Correio do P o v o»

S P 1damente neste período em tempo oportuno. Nacional da Criança, ou cumprimenta a esforça- ão au o.
,

em que a Câmara Muni- sejam Or$ 100000,00, da diretoria que não têm Logo que o sr. Waldyr mou: "A decisão do PR'

cípal praticamente não Verdadeiras ou não, as que somados as .genero· poupado sacrificios em Medeiros iniciou o seu é de suma importância
reune mais um número noticias criam vulto e se sas mensalidades de ca- dotar a cidade de Jara- discurso, o socialista para a candidatura Jânio
sutícíente de vereadores justificam com a falta ridosas senhoras de guä do Sul, com um Geraldo Reis tentou tu- Quadros, porque contri
do PSD, para dar nüme- dos' vereadores às ses-l�ossa sociedade, permí- poste;> assistencial. à in- multúar a sessão com buírä, e muito, para a
ro às votações que sões normais da Câmara, tirá atacar as meis pre- Iâncía 'e-"à maternidade. apartes sem nexo ou aos mudança de govêrno que

gritos de "Jânio é entre- o país há muito tempo
guísta". reclama e de que se
Também alterando a ressente".

voz o deputado Waldyr O sr. Geraldo Reis
Medeiros conseguiu con- tentou tumultuar também
seguiu concluir o seu o discurso do deputado
discurso, declarando, em Saramago Pinheiro, le
resposta ao sr. Geraldo vandoo reagir à altura, '

Reis, que "os comunistas a exemplo do sr. Waldyr
só consideram naciona-I Medeiros.listas aqueles que com- "Jânio é um naeíona-

.

batem e odeiam os ame- lista verde e amarelo,
ricanos, o que Jânio não não admitindo que nenbum
precisa fazer para de- país estrangeiro lhe en

monatrar ao povo brasí- sine fórmulas para con
leiro que é e sempre vencer o Brasil de como
foi um nacionalista con- se deve ser nacionalista.
víoto", Jânio não colaborou para
Dissertou, então, sôbre que fôsse assinado o

a luta de Jânio em-favor famoso "Acôrdó de Ro
da Petrobrás, desde o boré" óu a entrega da
tempo em que era de- Ilha de Fernando de No·
putado estadual à As- ronha aos americanos.
sembléia Legislativa de Jânio, de§de os tempos
de S. Paulo. de vereador, defßnde a
O deputado Saramago Petrobrás e a política

Pinheiro, da UDN, tam- nacionalista, a, verdadei·
bém se confessou satis- ra política nacionalista"
feito com o resultado da - concluiu o deputado
Convenção do PR. Afir- Saramago, Pipheiro.

_

JARAGUÁ DO SUL '(Santa Catarina), Sábado, 4 de JUNHO de 1960

fundação:
Artur Müller

Heroporlo,
,

1i�linulh Hilumgílrl�n
Iniciativa das mais lou· dor do PTB e que me

vaveis acaba de tomar a receu unamine votação
C âm a'f a Municipal de das bancadas da UDN,
Rio do Sul, dan d o ao PSD e PTB. Presta-se as·

aeroporto daquela oidade, sim uma justa homena
o nome do seu Prefeito gem a um grande admi

Municipal. Vale dizer na n!strador, cujo reconhe

oportunidade que, gra- cll�en,to tr�nscede do

ças ao perfeito entendi. proprIO partIdo para ser

, mento entre as v á r i a s reconhecido pelo PSD e

correntes poJiticas, f o i PTB. O aeroporto, um

possivel dotar o Municí- dos mais ,perfeitos do Es-
,pio Riosulense deum tad-o, permitir� n?vos ru�

moderno aeroporto, pres- mos ao progressIsta Mu
tes a ser inaugurado, que nicípio c a t ar i n e n se,
agora terá o.nome do Pre. abrangendo uma larga
f e i t o udenista Helmuth área de influência dos

, Baumgarten, p r o pos t a demais municipios vizi
apresentada' por verea- nhos.

A indicação de João Lúcio da Costa ao'

cargo de Prefeito tem encontrado a mais ampla
repercussão no Município, greçes as suas reais

qualidades e pelos multiplos bons amigos que
possui em todas as facções politicas. O candidato
nasceu com um nome ilustre e comprido, embora
não tenha a menor culpa,' si nisso houver algum
mal; Dai, relves, o apelido de "Iango' que, os
familiares, amigos e, parentes lhe votam, num

preito de admiração e respeito. Dai, talvez, o seu

nome de batalha, um nome com que se distinga
(Jos demais. ,

No ambiente político têm-se projetado pelas
suas invulgares qualidades, qualidades eSsas em

que até os seus ilustres opositores de antigas_
campanhas se viram forçados a re�onhecer.l�e
meritos, praticamente lançando�o a sucessao

municipal.
' ,

Merce de suas absorvenres' atividades na

indústria, comércio e lavoura, encontrou sempre
o tempo necessário para dedicar-se aos assuntos

de, interesse das coletividades, onde se fazem
necessórios -IndagaçÕes e soluções prontas, sem

lhes rotular com paliatiVOS, � improdutivos e sem

qualquer valor. 'ß nisso tem conseguidQ marchar
,

a passos largos pela colaboração de seus. seme-:
Ihantes, podendo admistrar sem s.er �resslOnado
por injunções de naturezas as mais Qlversas.

Ao Jango será, por isso, dada nova opor
,unidade de se tornar útil aos interesses munici

pais, castigado pre&entemente por um clima de
interesses e 'paixões polHicas na escolha de
candidatos, onde, sem o auscuItamento do po�o
ou seus membros autori,zados, os IJOllJes sa<b,;

apregoados aos eleitores, num tentativa de grupos�
em detrimento da coletividade.

Com ö apolo que vem -recebend� ,das,mais
diferentes camadas e com ó conheCimento da
cousa pública, saberá com pon.d�r�çã� �ar solução
aos problemas vitais do MUDlCIPI?,. J.a por ter:s.e
mostrado, avesso aos medotos OflCléUS da atuali
dade IllUliicipal, que,lhe, dará, a· seguranç�, para.
demonstrar uI;I1a impertubavel seJ:enidade nos átos
da admin(stráçáo pública, capaz de ,atravessar,
ambientés de inf,ensa ,agitáção, sem sofr.er mi;inchas

Iou' arranh'ões,
)

Credencial r,ara 'para' um ',homen;I na
. .,'

,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Lemke, filho do sr. Fritz
Lemke, residente em Rio
da Luz;
- 8 srta. Iracema,

filha do sr. Bs t e t a n e

Meier, residente em Es
tràds Itapocú.
LEOPOLDO MALREIROS .IR.

�ssociáÇão Jaraguaense' de
km,paro aos Necessitados

'(A• .J.A.N.)
Bar'àncete :do primeiro trimestre de' 1960

" r, ,RECEITA
./) ,

,

1CMensalidades de janeiro de 1960 Cr$ 36,500,00
,2 «

'

« fevereiro ,1960 16.010,00
3

_

« ,,« março 1960 12.200,00',
4 Conrrtbulção Prefeiture (3 meses) 52.500,00
5 Donerívos diversos,

,
709;70

t
, 97.';)19,70

Saldo anterior . '. . •. 46.277,00
144.196,70

Página 2 ,$CI!!!!!!!!O!!!!!!R!!!!!!R!!!!!!E!!!!!!I!!!!!!O_D!!!!!i0�P!I!!!0!i!lV""'0!i!l!!!!!! !!!!!!!!I'_!!I!III!!!_!!!!!!!!!!I! !!!!!!!!!!!_!!!!!!S!!!!IA!!i!!B_A_J;>_O�A 4-6-1960

á Estrada Jaraguá, filho
de Antonio Schmitz e de
Olentina Bernardina
Schmitz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, - A sra. Alzira Picolli;
em Ribeirão Molha, filha - a sra. Alice, espõsa
de José João Junges e de do sr. Evaristo Monteiro;
Angelina Lohn Junges.' - a sra. Wanda, es-

�11i� 7(epafina p. S. IRMÃ LUDGÉ�IA THAURBN - Presidente
pôsa do sr. Bernardo :7.Édital D. 4.859, de 1.·6-60 Kraemer, _ residente em �MlIl\ll

da penha, que JOÃo BUDAL' DA SILVA' - Tesoureiro
Felix Wintrich e em Corupá;

confem üfraio OBSERVAÇÕES: Durante o trimestre, foram
Ahina Edite Tisse

_ a sra. Marta Satler; 7(epáiico con- atendidos gratuitamente, mais os seguintes casos:
Ele, brasileiro, solteiro, __ a sra. Maria, espôsa �enfr.t:Ido,_nor- 99 consultas, pelos Sr�. Drs. Alexandre Otsa, Wal-

. lavrador domiciliado, e do sr. Giardini L. Lenzi; m:a1i.';f1l 118, demiro Mazureehen, Erich Kaufmann, e Fernando
residente néste di�trito, _ o jovem Antonio J._unções do Springmann. 10 exames de Laboratório Clínico, pelo
em Nereu Ramos, filho Fortunato Angelo; .ligado. Dr. Mario Souza. 1� casos de assistência dentária,
de José Wintrioh e de

_ o jovem E val d o pelos Drs. Orlando Bernardino e Osni C. O'Aquiuo.
Francisca Karazack Win- 60 quilos de café doados por Alberto Bauer.
trich.
Ela, brasileira, solteira, E S I B "I"

Jaraguá do Sul, 50 de março de 1960.

doméstica, domiciliada e mpresa u - rasl eira 8S81SS j � _ SI!!! :a:u�klitiiwE��
residente neste dis'rito, de Eletricidade S. A. I FOT'--O PIAZERA

�

I
em Nereu Ramos, filha I
de Valentim Tisse e de Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul, DBPR TB Á RE e TUR

'

m

L· a Uber T·s Rio legrinho; Mafra, Rio Negro, Lapa, Tijucas e Camboriú.
ON P P I A - JARAGUA DO SUL

m!
10. 1 se.

Of'
.

I i
,fotografias em Geral - fotocopias de Documentos - i

Edital n. 4.860, de 1· 6, 60 .erecem por preços de concorrênCia:

,I
'filmes e

M,
aterial fotet - Aparelhos 'e Acessórios

-ILUSTRES, GL O B O S, VENTILADORES,
I Roland HartmaIin e AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE 1\ pedido, atende a domicilio e tambem

Lúcia Maas
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E em lo-:alidades vizinhas

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re- FORÇA e demais aparelhos e materiais para !)88 i;JP! ;JIJi 'i'ti8!P!!iII!l "(!I;JIJi Õ'i! ,iljã,Si!Jl: : ã. §ii!SE :a:u;:4b8biib(!l

Instalações Elétricas. ��:::=::::::=:::::::::::;::;:o.::::::;=::;:::::::::::::::==:::::::::=:::::::::�-.:=:-.:=::::::::::::..

::��g;:'�gl:�:!�t:��h� .

Rua Pm. EPj���:���:.�62 SUL Fone: 264 li lDl Jro Gr Ull n �@ Gas ( Iffi@ li
de Agnes M a r qua r d t � iiiiiii ""'__==�

..
' ..

HartmaIin. i1
'

Cirurgião - DeDtista fiEla, brasileira, solteira, '

II ii

��;ffi�1��}7.�:��!� · i��:::�:·\i l:::��!���:i!��M�=:�J
:Edital n. 4.857, de, 31-2-60 ß ,para que chegue ao co: I ��

���!�:�gS!ra��e:kie I ��s��;n�n��e�:n!�d�di.t�anqd:� '�;�A N A,O:I' O':'l(:��' r-�����==:=;��::::::�::.:::::- ;;�:-�:;g��:;H
Ele; brasileiro, solteirp,

sera publicado pela tmpren:.. 'V M . ii.. ••••..• alll.
::

lavrador, domicili,ado e re- sa, e em cartório ond: ser� Ilil, DO..
, ii!.:

sidente neste
-

distrito, á ahxado dUlante I'i dIaS., SI
e indicado II

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
li

Estrada Nova filho de alg�em,soub�r de algum Im-
DOS eaaos d. I A melhor aparelhada em Santa Catarina ii

Germano Kr';ger e de �etliment.o acuse-o para os flaqi1eza. pali-
.... II Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ii

ElIa Wulf .Krug�r. hns legaiS. .

'

' _• .magreza • "'! "

- J O I N V I L E - ,ii
Ela, brasileira, solteira, AUREA MÜ��ER GRUBBA , f�i: eua f6,. t -�::===:=:::=::::::::::-::::::::::==:::=::::::::-.:::::::::=:i:=::;==::J;,

doméstica, domiciliada e
Dilclal mula eo Ir taU"

residente neste distrito, à 'Vanadàeo d e q====:'=:::=::::=-�=::::",,-,:::::====:;;=::;===::-::�
Estrada Nova, filha de

�Qrro, ...,�� 1I6dio. !Wtiôa, OlicerofOlratoit ,I !l •• a•• e ,la .es e II U .... ,ii
Heinrich Schaliuski e de Cl!re seus males e poupe seu ·Pepatoa, DOa � Cola, et.a.' de' III '11:1
'Sofia SchaÍinski. ,bdm. dinheiro !=omprando ,ua' ,açio proota • eficu DOI 081108 II - JARAGUÁ DO SUL' _ II

'Edital n. 4858, d", 31-5-6Ô FARMAGIA NOVA:. 4i,��=-:,a:,�v= li ,ll_
',=erculano Joa·o Bosco I. '

ila, BQBERTO Mó BOR�T ,...-- 'I, Medicamentos e Perfumarias II
.n liberes e cri&Dças. aendo eua fór- il:11 I Simbolo' de Honestl'dade ,.,;:,' \

"'
'

Schmi'z e, a que dispõe d,e maior 80rtlme�_.' -ula' "__';"':6d... ......... :8-01\..... 'D.._- -__. _u Ir_ II Oonfiança ' e Presteza iiTerezinha - Junges' to. n� pr�ça, e ofer�ce ,eus ar '; 1Ilica., t,\
-,

ii ,II
,Ele,' br.asHeiro, solteiro, . g�s a preços �a�t�Jo� ,I II ' A que melhor lhe atende, ' ii

operár�o, 9pmiciliapo, e Ru� Mal. DeC?doro 3 • Jaraguá, II e pelos menorEis preços II
residente neste disrrito,��� ii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: \!:::::::=====_-_-=":-:--=:===_--=:===-·=�==di

- a srta. Iírls Modrock,
filha do

.

sr, Francisco
Modrock, nesta cidade;

FAZEM ANOS HOJE:
- a sra. Erna Kreu-

tzfeld, espõsa do' sr.

-:- A sra, Hilda Piazera Ricardo Kreutzfeld, resí
Karam, espôsa do' sr. dente em Jaraguàzinho.

, Manoel' Karam Filho, re- .

sídente em Curitiba" DIA 7. '

,

- a jovem Wa,1t�aud, I
- A Vva. sra. Maria

filha do sr. Rodolfo H�ubs', Mascarenhas, nl cidade.
nesta cidade:

. , !

- o jovem 1(> 1 a n d o DIA 8:

Pedro Pereira, funcioná- - O sr. Iríneu Peters,
rio da Sociedade Gráfíca residente em Curitiba;
Avenida, nesta cidade. - a sra, Irmgard Voigt;

F h-
- a Vva. sra. Lina

azem :anos aman a: Schneider-
_ O sr. Inácio T�maielli" - O sr: F r an c i s c o

.
-� .'

.. '.'
'

Fischer Jr. nesta cidahe;
, ::-: o Jovem Márl�, fIlho, _ a jovem Neli Luzia
do sr

..
WaldemaI- -Bau, Schmidt, filha do sr.

come.rOlante em Estrada Edgar Schmidt, industrialNova,
. . . em Rio Molha;

I
- a ,garo�mha Maria

- o sr. Waldemiro
L�ocar�la, fIlJ;la dI? sr. Loewin, industrial nesta
Líndolfo Sehmíd:

. . cidade;
.-;" a �rta .. R e s

í l v I a
_ o jovem Bernardo

�lCol�z,ZI,. filha. do sr. Alperstaedt, filho do sr.
Afonso NlCOluzZI. Gustavo Alperstaedt, re-
I DIA 6: sidente em Itapocúzinho.
- A 'sra. Da. Adélia SR. NEY FRANCO

Wolf Weiler, espôsa do Transcorre na data de
.sr. José Weiler, protes- 8 de junho mais uma

I

sora, residente em Jara- data natalícia do distinto
guàzinho; cidadão sr. Ney Franco,

====================== residente em Porto
Alegre. Correio do Povo,
cumprimenta o distinto
aniversariante com votos
de perenes venturas.

IA

CORHflO 00, PDUO ri;(
(Fundação: flrtur müller· 1919)

Emprêsa Jornalística:
"Correio do Povo" Ltda,

• 19�0 -.

,

'Diretor: '

Eugênio Vitor'Séhmõckel
Cobrança:

Bruno Henn

'.

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida Uda.

Impressor:
Antonio Molheiras

Composição: '

Leepolâe Malheiros 'Ir.
Autonio Bastos :

René Grosshlags

ASSINAYURA :
flaual . . . • Cr$ 190,00
Semestral ." . '. Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contra to e a

tabela em vigör

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades' do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estadg de Santa Catarina.

"CORREIO DO POV'O" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

'Transcorre nb dia 9' de :

junho � maís "Uma data I

n a t a l
í cí a 'do jovem i

Leopoldo Malheiros Iun- I

cíonärío da Sociédade 1 NI pgto. a Fermeeta São Sebastião ' 605,00
Gráfica Avenida. Cum- I

2 NI· pgto.: Rex Hotel • Ref. forno marmita 3.905,00
primentamos o ilustre Õ « -Hospíral S. José - indigentes 14.705,00
aniversariante com votos

'

4 « Herbert Marquerdt - mercado 23.458,20
'

de muitas felicidades. : 5 « Bernardo Grubbe - mercad. 13.042,50
, '.6 « Alexandre Haack .. mercado 13.189,00

, 7 « Mahnke & Cla. - mercado 9.818,00
sr. Ma t h i as' 8 Numerario suprido a indigentes 5.125,00

, 9 NI pgto. Clara Dresse) Albus - mercado 12.567,00
Carmen 10 NI pgto. Com.lnd. Breithaupt - mercado 12.195,40

11 NI pgto. a ,Remington Rando do Brasil,
ref. entrada de uma maq, de escrever

12 NI pgto. ref. comissão cobranças
13 « Leopolpo Silva, ref. compra

, de um caixão fúnebre
14 NI pg(o. a Rede Ferroviaria Federal
15 «f ao Dr. Orlando Bernardino, ref.

ao material empregado cirur-
gia 59 extrações 1,870,00

16 NI pgto. ao Dr. Osní Cubas O'Aquino,
idem, idem a diversos indigentes

17 pagto.. ao Restaurante Rodoviário, ref.
ao forno alimento a indigentes 500,00

18 pagto. a Soe. Gráfica Avenida - impr. 1,506,00
19 pagto, a Ernest Reimer - trabalhos me-

canograficos I

20 pgto. a Ignácio Leutprechr - fezendas
21 pgto. a Farmacia Haffermann - medico
22 pgro. a Orlando Martini, cômodo forno

a indigentes
23 pgto. a Farmacla Horst .- medicam.

- , ,

ENDEREÇO:
Caixa Postal,' 19

Avel;li4a Mal.'Deodoro, 210

Jaragu�' do Sul' - S. Catarina
_\

DIA lO':
- O

Pansteín;
a arts.

Zimmermann;
- o jovem Waldemar,

filho do sr, Ricardo
Lemke;
- a menina Terezinha,

filha do sr. João Weiler,
res, em Jaraguàzinho;
- o sr. Rudolfo Kressirn,

residente em Rio da-Luz.

10.450,00
5.502,00

"

350,00
450,00

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do,
rO. Distrito da Comarca [a
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece·

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

DIA 9:

2,690,00Orgio de maior penetração
no Interior do nordésta

, catarinense.

casar-sCj! :

,

700,00
240,00

2.011,00

, \

300,00
3,941,00

157.048,70
7.148,00

144.196,70
Balanço

Edital n. 4.855, de 24-5·60
Harold Kath e

Erna Kath
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nest� distrito,
em Rio Cêrro, fHho de
Hugo' Kath e de Alice
Kath. ,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesteI distrito,
em Rio da Luz, filha de
Willi Kath e de Berta
Kath.
,

.

Edital n. 4.856, de 30-5, 60
,

Amandio Fusi e
, Terezinha Torinelli

'

- Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste- distrito,
emcG:aribaldi, filho de Jo
ão Batista Fusi e' de Ste
fania Fusi.

, Ela, brasileira, solteira,
doméstica domiciliada e

e residente -nés*� dIstrito,
em Garibaldi;filha de Jo
sé TorineIli e de Paulina
Torinelli. -

1

I
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CORREIO DO POVO SABADO DIA 4-6-1960

_.._IIIIIIiI.............__I
· SoCiedade de Atirador�� 'i'PROGRESSO�'

Tode�áDzeige
.

und·
NOva Dir:�::::te��t=u�ia 29-5-6�'

.

,�. Danksagung Presidente - Oswaldo Thíem
Vice Presidente' -: Alfredo Mohr
Presidente de Honra .� Lourínor Seutert ,

Primeiro Secretário - Heinz Bartel
.

Segundo Secrétário - Henrique Ianssen
Primeiro Tesoureiro - Heinz Buettjer
Segundo 'I'esoureíro - Walter Bartel

Conselho Fiscal
Presidente - Egon-.Sasse

, Primeiro -,Carlos Mayer
Segundo - Gustavo Henschel
Terceiro -'Arthur Eggert

.

Quarto - Guilherme Shünke .

Quinto - Guilherme Menegoto
Sexto - Alvino Konell

O Doutor' Ayres Gama Ferreira de ;Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguä d'o Sui, 'Eihado
de Santa Catarina" Brasil, na .torma, da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital 'tirem,
ou dêle eonheoíniento tiverem, que por parte de
BOCOS FERES DEQUECH, por intermédio de
seu bastante procurador, advogado Hélio Alves,
lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte: "Ex 10.

, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul. BOCOS FERES DEQUECH, de nacionalidade
libanesa, comerciante, casado, residente e domieí
liado na cidade de Guaramirim; nesta Comarca, por
seu'. advogado iufra firmado, ínscrito na O.A.B.,
Secção de Santa 'Catarina, sob n. 1.301, com escri
tõrio também na cidade de QuaIl)amirim, onde recebe
intimações e notificações, vem, com o devido res

peito, de conformidade com o. artigo n. 720" do
C6d. de Proe. Civil, propor medida preventiva oon

tra o Sr. Cassimiro Andrezejevski, também conhe
cido como Oasaímíro Anzeski, brasileiro, solteiro,'
.residente e domiciliado no 'lugar Rio Quati, no
distrito e munioipio de Guaramirim, nesta Comarca, .

para o que. expõe' e, finalmente, requer a V. Excia:
I: �- 'que o postulante é credor do Sr. Cassimiro
Andrezejevski, ou Anzeski, da importância de Cr$.
12.500,00 (doze mil quinhentos cruzeiros), constante
de uma Nota 'Promissória cuja vencimento se véri
ficou em 30 de abril último; 2 - .que, por 'motivos
ignorados, o devedor abandonou o domicilio, ru

mando para lugar incerto e não sabido, o que veio
dificultar a cobrança da aludida dívida; 3 - que,
segundo iuformação

- colhida em fonte segura, o

devedor pretende transferir a terceiro, atravês de
procurador' constituldo em tabelionato, o único
im6vel que possui, sendo um terreno com 330.600
msã., situado na localidade de Rio Quati, no dis
trito e município de Guaramirim, registado em fls.
do livro 3-:H, sob n. 1.082/83, no Registo de Im6-
veis da Comarca, e adquirido do Domínio Dona
Francisca; 4 - que o referido im6v,el é a única
garantia de que dispõe o devedor pará saldar seu

'débito, sendo o 'ato praticado uma fraude centra

credores; 5 - que, na forma do artigo 720, do
C.P.C., é facultado aos que queiram prover à res

salva de direitos manitestar a sua intenção, mediante
protesto judicial; é de interesse legítimo do pos
tulante que se não venda o mencionado imóvel,
pois é êle garantia da execução do seu crédito
perante o devedor. Assiín exposto, pede a V. Excia.
que se digne de mandar notificar o devedor, pes
soalmente, pelo oficial de justiça se, por acaso, se

encontrar no domicflio supra citado, ou por edital
ou precat6ria, aquêle no Diário da Justiça do Es
tado e, pela segunda forma, se tiver conheci
mento seguro de seu novo domicílio; bem como o

Oficial do 'Registro de Im6veis da Comarca, para
que não registe a nova escritura que vier a ser

apresentada, relativa ao im6vel acima descrito, e

os tabeliões da séde da Comarca, .da cidade' de
Guaramirim e dos diversos distritos existentes na

Comarca. Pede, outrossim, a notificação, por meio
de editais, publicados na forma da lei, de terceiros,
para conhecimento da intenção do postulante. Pede,
afinal, que, feitas as notificações, sejam OB autos
entregues ao postulante, de acôrdo com o que
dispõe o art. 723 do C6�. de. Proc. Civil: no prazo
de 48 horas e indeppndentemente de translado.
Dá-se a presente o valor de Cr$ 2.100,00. E. defe-

. rimento (sôbre estampilhas estaduais no valor de e,..aJsmo, Acracta. ::>eçam Calálo-'·

Cr$ 8,00, devidamente inutilizadas, o seguinte): coma '"" IIc6r. Aprovado co- go Ilustrado
I-;:::=:·::::::::::::::::Z--===:::=::::::='::::::::===:::--::::::::�

Guaramirim, 16 de maio de 1960. (a) Hélio AlveF:. lIiO auxiliar DO tratemento elaSI.:: ::

DESPACHO:' R. hoje. A., notifique-se, 'por :�:'�c�:,�:��s:oNdas�� Leopoldo Seidel

I:.IJ Repres.entações Vitóri'a 'l'iJ:mandado, a Cassimiro Andrezejevski e, por edital, Corupa

,a ser publicadO na forma da lei, terceiros interes- !i DE !l

sados. Cientifique-se, do conteúdo desta, o Sr. Ofi- II .A. I E It· II III"" �!
cial 'do Registro de Im6veis, para os devidos fins. :: :.

Em 19/5/60. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - li Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 H
Juiz de Direito� Dr. Reinoldo MUP8P8 i! JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina 'ii

Pelo que se passou o presente edital, pará II· ADVOGADO. 1'1 � I! li
,conhecimento de tArceiros interessados, e que será

.� !
:: II

publi.cado no "DIÁRIO DA JUSTIQA" e no jornal Escrit6rio ao lado da Prefeitura ii I!local "CORREIO DO POVO". Dado e passado I '_J
i! !!Inesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dias do JARÁGUÁ' DO SUL.',ii ii.

lmês de maio dó ano de mil novecentos e seS8enta. II II

'EAU; AmGadeu FMah�ud'd EsMcrll"VIão, 0JU�ubdscraDv!..(ta) U'5�-_�_.���.-���� ,ij;lj; ..:;.1:..::.' yres ama errelra e e o - IZ e IreI o. tF::::::::::::::::::::::::":"�::::::=:::::::-':::::::::::::=:::::::::::::=<::::::::7::::::::�
.

" ,A'presente <?6pia confere c�m o original; dou fé. 1IJ)lo lElKCIBI lKAlUflMIANN II � '" II
Jaraguâ do Sql, 20 de maio de 1960. " I ii, !1. . .

. \ '
. I!

.' O Escrivã� - AMADEU MAHFUD
.MÉDI�O CIBURGIA.O ii, li 'R,ub-agentes �a F.N.M. Alfa Romeu ii

Formado pelas' Faculdades de' Mediciha das Univer- iii ii "- Jeeps - Trat'Ores de esteira e ,Pneu. ii
. ','

.

._--

l:i sidades de Colônia (Alemanha) e 'PQrto Alegre II, Ir 'Financiados �ara' 3, 'ános: Prorita Entrega li
,

. ;,·Or,.. fe. rnan�o. H.. �pr,i'ßgman..

n í·11 CIR.ROIA _:_ st:;�;��� �;;�Z CRIANÇAS e li �===,,======,;===�====,j).
_ ,I !l' Longa prátiéa' em Hospitais Europeus ii

"

Drto .' Francisco Antonio . Piccioae
,

. CIRURGIA DO ES'TOMAGO
.

, II 'Consultório, e res�dê��ia: Ir :M:Je�][teO "

VIAS BILIARES, INTESTINOS. ii. TêL 244 _ .R.ua Preso I;:pitácio Pessõa, 405 II Cirurgia Geral de adultos e criança!!! CU-:'_
li II

.

nica Geral .;_' Partos - Operações -CIRURGIA DE SENHORAS. I·i O S II. S�! C N ULTAS: '.

f!. Moléstias ) de enhoras e Homens.
Diágnóstico Precoce do éancern.as senhoras·· ,

.
, . . ,," :. IQ i. I'�

.

d
"

di'ii Pela manhã: das 8 lj2 ás 11 :horas ,ii' ._spee a .S&4 em oenças e -er anças
, ,.;_;,_ II' "

.

,,' ii Atende no HOSPITAL DOS, FERROVIARIOS
C o n s u u'6 r i o'. -' Av. Mal. Deodoro, 1014. 'ii Pela tarde': da� 14' 1/2 ás 1'Z 1/2 horas ,ii,· (Clara Hruschka), ,das 9 as 1'2 hs. HOSPITAL
Das 9�J2 e das 15-18 horas. '.

Fone, 384.. ·

. II Atende' chamados tambe� à Noite : ii' JESÚS DE NAZARÉ das 15 as, 18 ns: .

;"-========õõiiõiiiõõiiõiii_'___iõõiiõiiiõõiiõiiiõõiiõiiiõõiiõiii===� �,,:::::::::�::::::=:::=:::::::::=:::=:::::::::::::::::::::�:::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::Ji' II te O'R lIIT lPA - 'SlAN�A teA:BrAKINA

_.

: E o I � A' �,
t

•

Allen Verwandten, Freunden und Bekann
ten geben wir die traurige Nachricht, dass es

Gott demAllmaechtingen.gefallen.hat...am
27 ten.' Mai 1960 unseren unvergesslichen Gar- .

ten und Vater

Afonso Kath,
im Alter von 39 Jahren, tO Monaten und 9
Tage nach langer und unheilbarer Krankheit
zu sich zu rufen, gestorben im Hospital e

Maternidade Misericordia, Vila Itoupava, Mu-
nizip Blumeneu. ...

Unseren herzlichstén Dank all denen die
uns in die schweren Stunden zur Seife standen,
die Blumen gesandt, das Grab geachückt und

,.die den Verstorbenen zur letzten RuhestaeUe
- in Rio Cerro's Friedhof - gelelr gaben.

í Danken insbesondere Herrn Pastor Ro
senbauer fuer seine trostreichen Wo r t e im
Hause und am Grab.

Rio Cerro, 5t ten. Mai 1960.
.

,

Ruhe sanft in süsser Ruh, o geliebter Vater. du,
/ für uns ist es kann zu fassen, hattest allzu früh
verlassen / Frau und Kinder hier aut Erden, die dich
Die vergessen werden / Dein Grab wird uns stets,
hellig sein und denken wir auf ewig dein.

Wtwe. Irmg/JrcJ kath, geb. Bruch
u"cJ kincJer Werner u. M/Jri/J

Apotheke "Sobulz"
, '.

JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

em besten zu den gering*n Preisen bedient.

.Pägína 3

,BERLIM.
'

I ameaçada

MlLHOES
IE 'PESSOAS ltri USADO co.
10M RESULTADO o POPUUI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a S1fI!S ATACA 00 G 8B8A11S.
o FI...� o 8aQo. o coraçao..
E.amnap. " Puhn6ee. a Pe..
Produ aor.. He Osso.......m..
asmo. Cquelra. Qued. cio Cabe
.. Anemia. Abortos,

C....... o IftttlJeo
..... o popgla' depurauvo

ELIXIR 914

I

.. '

..

I

Prutiieres e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotice
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

, ,

BBRLlM - O fracasso
da conferência de chefes
de govêrno do Leste· e

Oeste, em Paris, expõe \

Berlim à, emeeçe de uma

ação comunista.
Acredita-se que é pos-

'

sivel que o "premier" Ni
kita Kruchev, da, URSS,
ao deter-se em e e r I i m
Oriental, em sua viagem
de volre a Moscou, dê a

conhecer um ultimato es

tabelecendo n o v a data
lírnite para que' os aliados
ocidentais abandonem o

oeste da cidade.

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

y\\
� ,

� 'rregularlda-,'" '

....._, .l---� es das fun-
I

cöes periõdi- r

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Vale' Cr$. 350 mil
,

,-,,' .. . 'M-" F-Ih
'

,: -< ..."..,.;- aeí I a..
...
-, TodaS� devem usar, ,

',�:�a jiUlo-siOITliA-! �V END E - S E, uma

propriedade com c a s a

por 250 mil; com 50 mil -----.-------:

de entrada, 100 mil em
fins de novembro e 100
mil para fins de maio
de 1961.

In t o rm a
ç

õ

e s nesta
redação.

"Correio do Povo"

um jornal a

serviço do povo.

VENDE-SE
Um terreno com casa e instalação de

água encanada, havendo pastos, ranchos,
tudo em perfeito estado, com quase 3 mor

gos de terra.

Informações na Fábrica de LEOPOLDO
P. DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone,
310 - JARAGUÁ DO SUL.
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C, o R R E I O' 'O O . p ,O' V O �mUIDln�a�e 'Agrn��
, , 'Cuidados' no PlantiO do

ANO XL rARAouÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 4 DB JUNHO DB 1960 NO. 2.087 ,Milho Híbrido
Lavrador amigo: Em nossa conversa da sema-

.Iubíleu do G:tupo I

na passada, falamos sôbre o Milho Híbrido, p que
é e quaís as vantagens que S9 tem em plantà lo.
Hoje diremos dos "Cuidados no. Plantio de Milho

Escolar Abdon 'Batista H�rido".
, 1°. - o SoJo. Uma medida acertada será man-

A diretoria da AJAN teatral e dote Jaragué Em meio do maior bri- Braga, Srs. Eugênio e dar analisar a terra na qnal você irá platar o

"Assocíação Jaraguaen- do Sul de uma companhia lhantísmo transcorreram Eggon Silva e de modo mílho.Jsso é muito facilrazer. Leve a amostra do seu
sé de Amparo aos Neces- de amadores que nos domingo último os feste- particular ao coordenar $010 aOAEscritório Local da ACARESC e pronto.
sitados", "necessitando apresentem espetaculos [os consagradores dos 25 dos festejos, sr. Rolando Se voce não sabe como proceder para tirar a
aumentar maís sua receio de teatros como este anos ds existência do Jahnke, uma das figuras amostra, procure o agrônomo da ACARESC' Ele
ta para fazer I raGe aos ultimo que assistimos, tradicional estabeleci-, de prôa e que por maís lhe informarà a repeito.
números 'pedidos .de au- que apresentando tora de mento de ensino,'a que de uma vez mostrou as '1° - Evite o quanto possível, as queimadas.
xílíos :.po�:. 'Parte::;de .)J:H;li- Jaraguà sejam portado- compareceu compacta suas qualidades de íncan- Procure enterrar com antecedencia, todo o resto
gent,��, ,:t,po�.r.es, ,N�lhQs, res de uma arte nossa e masse popular, ex-alunos sável colaborador quan- de cultura, incorporando o (juntando) á terra logo
doe�t\é,s,�yjti,v�s, crianças grangeí em, assim a estí- e 'alunos. Os organizado- do se trata de uma cau- após fazer colheita. Os restos enterrados irão
atlaqü8ii�das I ',étc.), con- ma dos nossos vísínhos. res da agradável festa sa justa. Deram aos Ies- apodrecer 'e assim ajudarão a fertilizar· (adubar) ovocoli':1imapl-eiade'de jo· para .o nosso setor cultu- comemórativanão esque- tejos os acõrdes da Ban- solo. .

vens ent6sia'stat:l pelabe- ral. ceram um detalhe, de da do 130 B. C., de Join- 2-. - Prepare muito bem a terra para o planIa arte te8tr�-l para, com' Os jovens que apresen- modo que agradou em ville e a míssa vespertí- tio. Uma aradura só não é suficiente. Faça uma
o'

a direção de ,��ão'Budal taram "A Mandona", cheio, devendo-se ressál- na oficiada S. Excia. Rev 2a• aração um mês antes do plantio. Não deixe
da Silva, apresentarem recentem�nte,. são:

.
tar os esforços ínaudítos D. Grsgorío Warmeling, torrões. penteie (grapear) bem o terreno, para qne

espetaculos teatrais em Ilta OarCIa. (FIló), �sórlO da Diretôra do Grupo, Bispo ....da . Diocese de fique bem pulvertsado e fôfo. O bom preparo Iací-
beneficio dessa benímé- José Schreiner (Qumcas), Sra. Prof. Zenaide Espe- Joinville. Em outro local lita de muito o trabalho do plantio. _

rita sociedade. Elvira Silva (Áurea), �l- zím, as dedicadas prote- divulgamos o resultado 3°. Faça a semeadura em contôrno. Use, paraComo' pue recebendo fredo Gunther (Dr. �m-lslor8', o Presidente da
I
da tombolá. em beneficio marcar as linhas, o "Pé de galinha" ou "Trapézio

de Deus o pakamento do fulroso), Magda Schreiner Caixa Escolar, �. Lauro da Caixa Escolar. Abra' 05 sulco (linhas) a uma profundidade de 15
I

�eus esforços em, fãvor (Dulce), Rubens Níeo- •
.

centímetroe, Cubra as sementes compouca terra
dos necessitados, alcan- luzzi (Paulo), EU,a Rosa " para facilitar a germição, Semeando em curvas de
çaram esses Jovens apre. Braga (Maria) e Armando

C e nt r 8 E·· " J
n nível haverá maior produção.

sentar um espetáculo que I Nagel (Tiio). xcurSllnlsta a r a g u a' 4°. Empregue sempre sementei selecionadas.
agradou em cheio o pu- Como jà dissemos aci Use a sementa Hibrida que produz de 20 a 30%
blico que acorreu ao sa- rua 8 direção foi de João mais. Compre semente de bôa procedencia. Nem
Ião do C; A. Baependí Budal da Silva e o ponto BSCALA.DA DO PICO - '�CABEÇA DE ELEFANTE" tôda 8 semente Híbrida é bôa.
para assistir ao espetá- de Joana Zahler. Para- Abrinde a temporada excursionista do ano, o DO. Adube suas terras por ocasião do plantio. Com
culo. bens aos ídeaíísadoree Centro Excurcionista Iareguä, fará realizar no dia o resutado da anälíse das suas terras vooe poderá
Tivemos uma prova que destes aspeteculos. 12 do correnre,: grandiosa escalada ao Conjunto dos fazer uma adubação economica e acertada. Isso

nOSS08 conterraneos tem Três Irmãos - via PICO CABEÇA DE ELEFANTE. é muito importante.Comentario deaptidões suficientes para Espel: Tador Inscrições impreterIvelmente até o dia lO, na 60 Procure sempre que possível, usar a má-
nos divertir com peças CASA KOPMANN. quina para plantio. Ela executa um trabalho maís
teatrais modernas e bem GUIAS: LAGARTIXAS _ Rudolfo e Alfredo. rápido e rendoso. Plante na distancia de : 1,20m.
a gosto do público. entre as linhas e deixe uma planta de 20 em 20
Treis espetaculos .to- Aguardem para a presente temporada mais as centímetros, ou � de 40 a 40 centímetros. Usando

ram apresentados na cí- seguintes escaladas : Pico Iaragué, Morro do Boi, este sístema o milho produzirá maís do que se
dade e um em, Gorupá, Monte Crista, Tromba etc. plantado na cova.

elilperando·se para breve 70. Faça o'desbaste, quando as plantinhas tiverem
outras escurções a di- cerca de 30 dias. Desbastar, é deixar apenas a
versos outros lugares, 'Grupo Escolar Abdon Batista planta mais forte e boni,ta,_ �9rtando a outra afim
bem como aguar,do-Re pa- de evitar a concoterencia entl!e elas, o que podérâ
ra breve encenações de Resultado da Tômbola em benefício da prejudicar ,grandemente a produção.
outras peça·s. Caixa Escolar 8°. Torne mais econômica a cultura substituin-
Queriamos aqui, como

1. prêmio n. 5:471 ...:_ Zelindro Reis do o· trabalho moroso e caro da enxada pelo
espectadores apreciado- cultivador.
res da .art� teatral apresen-

2. «
.

n. 2.012 - Dr. l\1urillo B. de Azevedo 90. 80 dias após a germinação dn milho (bro-5.« n. 0.200 - Fernando BIosfeld Ú�ar ��a tSU�eB�o !l� �r. 4.« n. 5.440 _ Alfredo Krause fação). semeie GUAND
t ��t�e as fileiras ou �ut.raC����r:n;rt�str�I:, �q: PRISÃO DE VENlBE D.« n. 0.047 - Ary Gomes ;:8�:I����r�0��st�n��0�at�l�ao�r�:�:� qrie, o;:�

apesar de possuir um ESIÔMAGO. FiGADO E 'INTESTIHOS' terrada após a colheita ... muito enriquecerá o

departamento teatral, até solo.
o presente momento não I Falec.·mento Seu Tala-o'

..

10°. Não plante todo ano no mesmo lugar.
deu ao público.Jaragua- Ptop01'CLMam bem-estar geJat • Faça a rotação de-,culturas. Semeie em faixas al-
e,Dse a satisfação de a8- 'facilitam a digestão,. descoo-

Vale UDl
ternadas: milho ou arroz; amendoim 'Ou mamona

sistir uma só represen- gestionam o Ugado, r�� CURITIBA, 9 de maio de
se fôr o caso. O milho em rotação, além de evi-

tação teatral de8sa Socie- tu
-

d
'

1960 Faleceu neata capi- tar a Erosão produz muito mais. .

dade: Sr. Presidente, as nçoes o
-

tal, após longa enfermi-

Ml-Iha-O Para maiores esclarecimentos sôore o "Milho
aproveite a boa vontade dade, o n0880 querido Híbrido" procure o agrônomo 'da ACARESC. Ele
a colaboroção e as apti- espôso, pai, avô e bisavô lhe atenderá com muito prazer.
dões destes jovens, ins- ,

sr. AD�L�O RANTHpM 'De acôrdo com a regu- ACARESU
creva:os no departamento ,que reSIdIU por

mUltoSllamentação do concurso SERVIÇO DE EXTeNSÃO' RURA.L
_________• -..

anos em ,Corupá, o qual instituido 'pelo Govêrno "BsCRITÓRIO LOCAL DB JARAGUÁ DO SUL

I
,. ·

I gozava
de grande amlza- Estaáual, terminou a 51 de t..

Orgaos e Harmonios "BOHN" de com todos. ma� Deus maio o prazo para troca --------------.----.
,

"
o �h�mou a SI deIxando das notas fiscais por cau- Bebidas MaxWilhelm S/A.Acabamento perfeito
seIs fIlhos sendo Helmuth telas numeradas e que

d d d 1 casad? com. Gertrudes habilirem os interessados I REC S U GSonori a e agra áve RandlIeh, OlInda cas!lda ao valiosos prêmios, des-
P I A R ENTE DE 3 COMPE-

Preços modicos com M�noel J. da SIlva tacando.se o 18• prêmiO TENTES MECANICOS.
HllrllODios: 12 modelos" FrederICO casado c�m de 1.milhão de cruzeiros.especiais para viagem, Mercada Forqule, Reg�na O sorteio se dará em diasC apelas e Igrejas ea�ada' co� FrederICO do corrente mês.
Oruãos: São construidos Chleple, RIcardo com' .

em 7 disposições a Erna Voltolini, Henrique --------
escolha dos interessados com Neusa ChoarwiUz, a
I

,Catalogos Gratis deixando ainda 29 netos
e 2 l?isnet08.

_

Demais intormacões
com o Represent�nte

.

Agr.adece a todos que
Geral'para os Estado� as confortaram até sua

de S. Catarina e Paraná ultima morada.
PAULO KQBS -'ex. Postal, 39 - São Bento do Sul JOANA RANTHUM,

Estado de' Santa Catarina
'

espôsa do falecido.

Boas apresentações Teatrais,
Uma sugestão a Soe. Cultura Artística

"

\

..

Procura para sua associöda de C u r i ti b a :

CHl!f'B DB PRODUÇÃO - MBCANICO pl MÁQUINAS
Favôr apresentar-se em JARAGUÃ DO SUL

, iÍ';:==::::::�:::::::�=-=:::::::::::::=::::=:::::::::::::::::::===::::�

II ,Dr. Guino Fernanno
.

Flsc�er ::
II ii

II ' Cirurgião Dentista, li

ii! Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X ii
I ií
� Consultório:, Rua Artur Müller, no. 142. ii

rr--:::=,::::::::::::::=----..:=-----::::.=::::::::::::=:.-==--::::::::::::::::::::� 1II!E1!i!!lIi!!lSl!lE!lmmi5i0.... '; ill!!·IIíiSSil!M"....ôI ;;: II .

' Próximo à Estação Rodoviária. li

II GÜnJher. W. Gosch � II.·' O R. J O R N SO E LT E R I, \6:"�==�::::::=:::._.�::::::=:::_;-:::::-==::::Jj
II II I.ClRURGlfiO DENTISTIi I
Ei II • Dr. Waldemiro Mazureehen
Iii, Mu���E::É���B�IJI�os '!Ii 'I '.

. CLíNIQA ...:.. CIRURGIA
ib. 'i,1<" VASA DE §Â.UDE

I I I ! LABORATÓRIO de P,R6.TESE III II

't -

/ INDÚClTRIA DE CALQADOS ii It. R:l, I'OS,' X','.'

'Iiô"
Rua Presidente Epitácio Plilôas N . 70)�!l JiD

III
ß: (antiO'a residên"ia d.e Emanuel EhlersI' Informações: '_' "';;'_:, , e "

II GO S � � � R �A � S S{A·

111'1 Consultório: Av. Getulio, Varg�s, 198'>"" ,:
. �l���:afg�ri����:i�- g�I;;a c��t�du�tosU�tr�����i=II .

sr. re erlco oe er
I (Anexo ao Dtpósito da Aniai-ética) ',;'

_ fudutotermia _ Bisturi-elétrico _ Electra-cauterização

l:::;-:::�::=:::=-.:::=:�..���:��:�=�_sc::t::._=J., V I' II hWl1 U G:&,_____J 1 .. .-.R.áJ..·0.s.ln._fr.a••v.er.m.e.lh.o.s._e.\a.z.ui1fis•. ...

�.

Um Motor Oleo Dircel
15 H.P. marca SlaVia ano
de fabricação 1954.
Demais Illf9smações com

o sr. Egon Hoffmann,
Rio da Lul • Jaraguâ do
Sul.

I

VENDE-SE'
- �-------------------------------------�

/

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


